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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи дефектології» є нормативним 

документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 

соціальна педагогіка денної форми навчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент 

відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 

навчального матеріалу дисципліни «Основи дефектології», необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Змістовий стрижень програми спрямований на реалізацію головної мети курсу: 

висвітлення основних закономірностей та особливостей розвитку, виховання та навчання 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку (порушення зору, слуху, мовлення, опорно-

рухового апарату, затримка психічного розвитку, розумова відсталість, аутизм, складні 

порушення та ін.).  

Завдання курсу: 

 надання студентам теоретичних знань щодо загальної характеристики різних 

категорій дітей з психофізичними порушеннями, етіології, механізмів, симптоматики, 

класифікації, динаміки протікання даних порушень за умов цілеспрямованого навчання та 

виховання; 

 формування у студентів понятійно-категоріального апарату з дефектології;  

 визначити структуру дефекту при різних порушеннях психофізичного розвитку; 

 визначити потенційні можливості розвитку особистості кожної категорії дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

 обґрунтувати принципи створення і розвитку системи спеціальних закладів для 

виховання дітей з метою здійснення оптимального впливу на хід розвитку, формування 

активної соціально-корисної особистості до самостійної трудової діяльності. 

При вивченні курсу «Основи дефектології» студенти повинні оволодіти широким 

спектром вмінь та навичок: 

 аналізувати стан соціальної політики України щодо розвитку спеціальної освіти; 

 опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем вивчення 

особливостей розвитку дітей з психофізичними порушеннями; 

 використовувати різні спеціальні технічні засоби, які допомагають дітям з 

порушеннями психофізичного розвитку в їх соціалізації та адаптації в умовах освітніх 

закладах; 

 визначати ефективні шляхи та засоби профілактики психофізичних порушень; 

 виявляти особливості та шляхи покращення життя та діяльності дітей з 

психофізичними порушеннями в соціальному оточенні (сім’ї, трудові колективи). 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 

72 год., із них: 16 год. – лекцій, 12 год. – практичних занять, 4 год. – індивідуальна робота, 

36 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль. 3 семестр закінчується 

складанням заліку.  



5 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань  

0101 Педагогічна освіта 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010106 «Соціальна 

педагогіка» 

Змістових модулів – 2 

 

Рік підготовки 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 72 
3-й  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-професійний 

рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Лекції 

16 год.  

Практичні 

12 год. . 

Самостійна робота 

40 год.  

 

 - 

 

  

Вид контролю 

залік  

 



6 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

п/

п 

 

Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 
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Змістовий модуль I.  

Вступ. Предмет і завдання дефектології. Діти з порушеннями аналізаторів, мовлення та 

опорно-рухового апарату 

1. Вступ. Предмет і завдання дефектології. 

Поняття «норма» і «відхилення» в 

розвитку дитини 

7 2 2    5  

2. Етіологія порушень психофізичного 

розвитку 

8 5 2 2  1 3  

3. Діти з порушеннями зору та слуху 9 4 2 2   5  

4. Діти з порушеннями мовлення та опорно-

рухового апарату 

10 5 2 2  1 5  

 Разом за модуль 36 16 8 6 0 2 18 2 

Змістовий модуль ІI.  

Діти з порушеннями інтелектуального, психологічного та нервового розвитку. Діти з 

аутизмом та складними порушеннями. 

5. Діти з затримкою психічного розвитку. 

Реактивний стан і конфліктні 

переживання у дітей. Діти з 

психопатичними формами поведінки 

11 5 2 2  1 6  

6. Діти із розумовою відсталістю. Діти із 

захворюваннями нервової системи 

6 2 2 2   4  

7. Діти з аутизмом та складними 

порушеннями 

9 4 2 2   5  

8. Система освітніх послуг для дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку 

8 5 2   1 3  

 Разом за модуль 36 16 8 6 0 2 18 2 

Разом 72 30 16 12 0 4 36 4 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.  

ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕФЕКТОЛОГІЇ. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ 

АНАЛІЗАТОРІВ, МОВЛЕННЯ ТА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  

Лекція 1. Вступ. Предмет і завдання дефектології. Поняття «норма» і 

«відхилення» в розвитку дитини (2 год.) 

Дефектологія – наука про закономірності і особливості розвитку, виховання та 

навчання дітей з психофізичними порушеннями. Об’єкт, предмет і суб’єкт дефектології як 

науки. Провідні завдання дефектології. Зв’язок дефектології з науками медичного, 

біологічного, психологічного та педагогічного спрямування. Поняття «норма» і 

«відхилення» в розвитку дитини.  

Основні поняття теми: дефектологія, дефект, етіологія, симптом, синдром, особа з 

психофізичними порушеннями, порушення, відхилення.  

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 26, 28 

 

Лекція 2. Етіологія порушень психофізичного розвитку (2 год.) 

Умови народження здорової дитини. Репродуктивне здоров’я батьків. 

Внутрішньоутробний розвиток. Основні групи етіології порушень. Вроджені і набуті 

порушення психофізичного розвитку.  

Практичне заняття № 1. Дефектологія як наука, її науково-теоретичні основи. 

Етіологія, форми і види порушень психофізичного розвитку. (2 год.) 

Основні поняття теми: критичні періоди, репродуктивне здоров’я, умови 

народження, етіологія, вроджені порушення, набуті порушення, структура порушеного 

розвитку, первинний дефект, вторинний дефект. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 26, 28 

 

Лекція 3. Діти з порушеннями зору та слуху (2 год.) 

Загальна характеристика та значення слухового аналізатору. Діти з порушеннями 

слуху: глухі діти, слабочуючі, діти які втратили слух на пізніх етапах розвитку. Етіологія 

порушень слуху: фактори, що викликають зміни в структурі слухового аналізатора; 

фактори ендогенного та екзогенного впливу на органу слуху плоду; фактори, які негативно 

впливають на слуховий аналізатор дитини від моменту її народження тощо. Загальна 

характеристика та значення зорового аналізатору. Діти з порушеннями зору: сліпі, 

слабозорі. Етіологія порушень зору: вроджені, набуті, прогресуючі та стаціонарні. 

Класифікація за часом виникнення порушення зору. 

Практичне заняття № 2. Характеристика дітей з порушеннями зору та слуху. (2 

год.) 
Основні поняття теми: слуховий аналізатор, порушення слуху, глухі, слабочуючі, 

пізноглухлі, зоровий аналізатор, порушення зору, сліпі, слабозорі, сліпонароджені, осліплі, 

набуті порушення, вроджені вади, прогресуючі та стаціонарні порушення. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 24, 26, 28 

 

Лекція 4. Діти з порушеннями мовлення та опорно-рухового апарату (2 год.) 

Поняття про мову, мовлення та мовленнєву діяльність (загальна характеристика та їх 

знання). Клініко-педагогічна та психолого-педагогічна класифікації мовленнєвих 

порушень: їх особливості та специфіка класифікування порушень. Етіологія мовленнєвих 

порушень: біологічні і соціально-психологічні, органічні і функціональні, центральні і 

периферичні. Основні групи мовленнєвих порушень: порушення усного мовлення 

(дислалія, ринолалія, дизартрія, дисфонія, афонія, браділалія, тахілалія, заїкання, алалія, 

афазія, загальне недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичне недорозвинення 
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мовлення); порушення писемного мовлення (дисграфія, аграфія, дислексія, алексія, 

дизорфографія). Механізми та симптоматика основних мовленнєвих порушень.  

Види патології опорно-рухового апарату: захворювання нервової системи (дитячий 

церебральний параліч); вроджені патології опорно-рухового апарату: вроджений вивих 

бедра, кривошия, клишоногість та інші деформації стопи, аномалії розвитку хребта, 

недорозвинення і дефекти кінцівок, аномалії розвитку пальці кисті, артрогрипоз тощо; 

набуті захворювання та ушкодження опорно-рухового апарату: травматичні ушкодження 

спинного мозку, головного мозку, кінцівок; поліартрит, захворювання скелету; системні 

захворювання скелету. Загальна характеристика дитячого церебрального паралічу (ДЦП). 

Етіологія, симптоматика, основні форми ДЦП. 

Практичне заняття № 3. Характеристика дітей з порушеннями мовлення та 

опорно-рухового апарату. (2 год.) 

Основні поняття теми: мова, мовлення, мовленнєва діяльність, порушення 

мовлення, етіологія, механізми, симптоматика, порушення усного мовлення, порушення 

писемного мовлення, дислалія, ринолалія, дизартрія, дисфонія, афонія, браділалія, 

тахілалія, заїкання, алалія, афазія, загальне недорозвинення мовлення, фонетико-

фонематичне недорозвинення мовлення, дисграфія, аграфія, дислексія, алексія, 

дизорфографія, опорно-руховий апарат, дитячий церебральний параліч, спастична диплегія, 

подвійна геміплегія, геміпаретична форма, гіперкінетична, атонічно-астатична форма. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 28 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО 

АПАРАТУ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА НЕРВОВОГО 

РОЗВИТКУ.  

Лекція 5. Діти з затримкою психічного розвитку. Реактивний стан і конфліктні 

переживання у дітей. Діти з психопатичними формами поведінки (2 год.) 
Загальна характеристика затримки психічного розвитку. Етіологія та провідна 

симптоматика порушення. Основні типи затримки психічного розвитку: психічний та 

психофізичний інфантилізм; астенічні та цереброастенічні стани. Форми затримки 

психічного розвитку дітей: конституційно зумовлена форма затримки психофізичного 

розвитку; соматичнозумовлена затримка психічного розвитку; психогеннозумовлена 

затримка психічного розвитку; церебрально-органічна форма затримки психічного 

розвитку. Реактивний стан і конфліктні переживання у дітей. Причини та прояви даних 

відхилень. Діти з психопатичними формами поведінки. Фактори, які викликають 

психопатії. 

Практичне заняття № 5. Характеристика дітей із затримкою психічного розвитку, 

реактивними станами, конфліктними переживаннями, психопатичними формами 

поведінки. (2 год.) 

Основні поняття теми: затримка психічного розвитку, психічний та психофізичний 

інфантилізм, астенічні та цереброастенічні стани, конституційно зумовлена форма затримки 

психофізичного розвитку; соматичнозумовлена затримка психічного розвитку; психогенно 

зумовлена затримка психічного розвитку; церебрально-органічна форма затримки 

психічного розвитку, психічний, психофізичний інфантилізм, астенічний стан, церебральна 

астенія, соматогенна астенія, невротичні реакції, психопатія: органічна, конституційна, 

шизоїдна; істеричні психопати, егоцентризм. 

Рекомендована література: 2, 3, 6. 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28 

 

Лекція 6. Діти із розумовою відсталістю. Діти із захворюваннями нервової 

системи. (2 год.) 

Основні форми розумової відсталості: олігофренія та деменція. Загальна 

характеристика олігофренії та деменції (причини, симптоматика та основні види). Діти із 
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захворюваннями нервової системи. Етіологія захворювання: менінгіт-запалення мозкових 

оболонок мозку; енцефаліт – запалення головного мозку; лейкоенцефаліти – ураження білої 

речовини головного мозку; арахноїдити – запалення павутинної оболонки головного та 

спинного мозку, поліомієліт – гостре інфекційне захворювання головного мозку; ревматизм 

– інфекційно-алергічне захворювання.  

Практичне заняття № 6. Характеристика дітей з розумовою відсталістю та 

захворювання нервової системи. (2 год.) 

Основні поняття теми: розумова відсталість, олігофренія, деменція, форми 

олігофренії (ідіотія, імбецильність, дебільність, легка, помірна, тяжка, глибока), ревматизм, 

поліомієліт, нейроінфекції, тропізм, енцефаліт, мікроенцефаліти, менінгіт, 

лейкоенцефаліти, епілепсія. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 19, 24, 26, 28 

 

Лекція 7. Діти з аутизмом та складними порушеннями (2 год.) 

Поняття про аутизм. Етіологія, класифікація та симптоматика аутизму. Клініко-

психолого-педагогічна характеристика дітей з аутизмом. 

Поняття про складні порушення. Основні групи складних порушень : сліпоглухонімі; 

розумово відсталі глухі або туговухі; глухі слабозорі; розумово відсталі слабозорі або сліпі. 

Етіологія сліпоглухонімоти. Набута та вроджена сліпо глухонімота. Етіологія складних 

дефектів типу поєднаними сенсорного і інтелектуального дефекту, тощо.  

Практичне заняття № 7. Характеристика дітей з аутизмом та складними 

порушеннями. (2 год.) 

Основні поняття теми: аутизм, ранній дитячий аутизм, сліпоглухонімота, 

сліпоглухота, складні порушення. 

 

Лекція 8. Система освітніх послуг для дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку ( 2 год.) 

Система спеціальних дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) 

для дітей з порушеннями психофізичного розвитку в Україні: для дітей з інтелектуальними 

недоліками (із затримкою психічного розвитку; розумово відсталих; глибоко розумово 

відсталих); для дітей з порушеннями слуху (туговухих; глухих); для дітей з порушеннями 

зору (сліпих; слабозорих); для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

Структура спеціальної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку включає: 

дошкільне виховання; загальну середню освіту; професійну освіту; позашкільне та 

післяшкільне навчання і виховання; вищу освіту; підвищення кваліфікації, перепідготовку 

кадрів; самоосвіту, тощо. 

Основні поняття теми: навчання, виховання, освітні заклади, типи освітніх 

закладів. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 19, 24, 26, 28 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи дефектології» 

 

Разом: 72 год., із них: 16 год. – лекцій, 12 год. – практичних занять, 4 год. – індивідуальна робота, 36 год. – самостійна робота, 4 

год. – модульний контроль. 3 семестр закінчується складанням заліку. 

 
Модулі Змістовий модуль I.  Змістовий модуль ІI. 

Назва 

модуля 

Вступ. Предмет і завдання дефектології. Діти з порушеннями 

аналізаторів, мовлення та опорно-рухового апарату 

Діти з порушеннями інтелектуального, психологічного та нервового 

розвитку. Діти з аутизмом та складними порушеннями 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Теми 

 лекцій 

Вступ. Предмет і 

завдання 

дефектології. 

Поняття 

«норма» і 

«відхилення» в 

розвитку 

дитини (1) 

Етіологія 

порушень 

психофізичного 

розвитку (1) 

Діти з 

порушеннями 

зору та слуху 

(1) 

Діти з 

порушеннями 

мовлення та 

опорно-рухового 

апарату (1) 

Діти з затримкою 

психічного 

розвитку. 

Реактивний стан і 

конфліктні 

переживання у 

дітей. Діти з 

психопатичними 

формами 

поведінки (1) 

Діти із 

розумовою 

відсталістю. Діти 

із 

захворюваннями 

нервової системи 

(1) 

Діти із 

розумовою 

відсталістю. Діти 

із 

захворюваннями 

нервової системи 

(1) 

Система освітніх 

послуг для дітей 

з порушеннями 

психофізичного 

розвитку (1) 

 

 

Теми 

практик-

них 

занять 

Дефектологія як наука, її науково-

теоретичні основи. Етіологія, форми і 

види порушень психофізичного 

розвитку 

Характеристик

а дітей з 

порушеннями 

зору та слуху 

 

Характеристика 

дітей з 

порушеннями 

мовлення та 

опорно-рухового 

апарату 

 

Характеристика 

дітей із затримкою 

психічного 

розвитку, 

реактивними 

станами, 

конфліктними 

переживаннями, 

психопатичними 

формами 

поведінки 

Характеристика 

дітей з 

розумовою 

відсталістю та 

захворювання 

нервової системи 

Характеристика дітей з аутизмом та 

складними порушеннями 

 3+15 балів 3+15 балів 

Тестува-

ння 

10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Самост. 

робота 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(10 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

ІНДЗ 30 балів (здається наприкінці курсу) 

Мод. 

контр. 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумк. 

контр. 

залік 
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V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема Вступ. Предмет і завдання дефектології. Поняття «норма» і «відхилення» в 

розвитку дитини 

Тема. Етіологія порушень психофізичного розвитку 

Практичне заняття № 1. Дефектологія як наука, її науково-теоретичні основи. 

Етіологія, форми і види порушень психофізичного розвитку (2 год.) 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Дайте визначення дефектології. Розкрийте предмет, об'єкт і значення дефектології. 

2. Охарактеризуйте провідні завдання дефектології? 

3. З якими науками пов'язана дефектологія? Розкрийте їх зв'язок. 

4. Розкрийте зміст поняття етіологія. 

5. Охарактеризуйте основну етіологію аномального розвитку особистості. 

6. Розкрийте зміст поняття порушення та дитина з психофізичними порушеннями. 

7. Які види порушень існують. Їх коротка характеристика. 

8. Розкрийте зміст понять реабілітація, соціалізація, компенсація та корекція. 

9. Суть процесу корекційного впливу. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 26, 28 

 

Тема: Діти з порушеннями зору та слуху. 

Практичне заняття № 2. Характеристика дітей з порушеннями зору та слуху.  

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Характеристика і значення слухового аналізатору. 

2. Загальна характеристика дітей з порушеннями слуху. Основна класифікація 

порушень слуху. 

3. Етіологія порушень слуху. 

4. Характеристика глухих дітей. 

5. Характеристика пізнооглухлих дітей. 

6. Характеристика слабочуючих дітей. 

7. Особливості обстеження дітей з порушеннями слуху. 

8. Напрямки корекційного впливу на дітей з порушеннями слуху. 

9. Особливості навчання та виховання дітей з порушеннями слуху. 

10. Характеристика і значення зорового аналізатору. 

11. Загальна характеристика дітей з порушеннями зору. Основна класифікація 

порушень зору.  

12. Етіологія порушень зору. 

13. Характеристика сліпих дітей. 

14. Характеристика сабозорих дітей. 

15. Характеристика сліпонароджених дітей. 

16. Характеристика осліплих дітей. 

17. Напрямки корекційного впливу на дітей з порушеннями зору. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 24, 26, 28 

 

Тема. Діти з порушеннями мовлення та опорно-рухового апарату 
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Практичне заняття № 3. Характеристика дітей з порушеннями мовлення та опорно-

рухового апарату. (2 год.) 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Загальна характеристика порушень мовлення. 

2. Назвіть основні причини мовленнєвих порушень? 

3. Охарактеризуйте основні періоди нормального мовленнєвого розвитку дитини. 

4. Назвіть критичні періоди в розвитку мовленнєвої функції дитини.  

5. Назвіть основні класифікації мовленнєвих порушень.  

6. Характеристика порушень усного мовлення. Основні види порушень, їх 

симптоматика та особливості. 

7. Характеристика порушень писемного мовлення. Основні види порушень, їх 

симптоматика та особливості. 

8. Напрямки корекційного впливу на дітей з порушеннями мовлення. 

9. Види патологій опорно-рухового аналізатору. 

10. Загальна характеристика дитячого церебрального паралічу. 

11. Етіологія ДЦП. 

12. Провідна симптоматика ДЦП. 

13. Осовні форми ДЦП. 

14. Напрямки корекційного впливу на дітей із ДЦП. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 28 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА НЕРВОВОГО РОЗВИТКУ. ДІТИ З АУТИЗМОМ ТА 

СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. 

Тема. Діти з затримкою психічного розвитку. Реактивний стан і конфліктні 

переживання у дітей. Діти з психопатичними формами поведінки 

Практичне заняття № 4. Характеристика дітей із затримкою психічного розвитку, 

реактивними станами, конфліктними переживаннями, психопатичними формами поведінки. (2 

год.) 
План: 

І. Теоретична частина: 

1. Сутність поняття затримка психічного розвитку. 

2. Етіологія затримки психічного розвитку дитини. 

3. Характеристика основних типів затримки психічного розвитку. 

4. Основні форми затримки психічного розвитку. 

5. Напрямки корекційного впливу на дітей із ЗПР. 

6. Поняття реактивні стани. Етіологія та прояви. 

7. Характеристика дітей з реактивними станами. 

8. Характеристика дітей з психопатичними формами поведінки. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Рекомендована література: 2. 3, 6, 7, 9, 13, 15, 22. 24, 26 

 

Тема. Діти із розумовою відсталістю. Діти із захворюваннями нервової системи 

Практичне заняття № 5. Характеристика дітей з розумовою відсталістю та 

захворювання нервової системи. (2 год.) 

План: 
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І. Теоретична частина: 

1. Дайте визначення розумової відсталості. 

2. Етіологія розумової відсталості. 

3. Провідна симптоматика розумової відсталості. 

4. Основні форми розумової відсталості. 

5. Етіологія олігофренії. 

6. Охарактеризуйте симптоматику олігофренії. 

7. Форми олігофренії за глибиною дефекту. Їх характеристика. 

8. Поняття деменція. Загальна характеристика, етіологія, симптоматика. 

9. Чим відрізняється олігофренія та деменція. Обґрунтуйте свій варіант відповіді. 

10. Напрямки корекційної роботи з дітьми із розумовою відсталістю. 

11. Характеристика дітей із захворюваннями нервової системи. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Рекомендована література: 2, 3, 6. 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28 

 

Тема. Діти з аутизмом та складними порушеннями 

Практичне заняття № 6. Характеристика дітей з аутизмом та складними 

порушеннями. (2 год.) 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Дайте визначення аутизму та раннього дитячого аутизму. 

2. Етіологія аутизму. 

3. Охарактеризуйте симптоматику аутизму. 

4. Назвіть основні клініко-психолого-педагогічні прояви аутизму. 

5. Напрямки корекційної роботи з дітьми з аутизмом. 

6. Дайте визначення поняття складні порушення. 

7. Причини, що призводять до складних порушень. 

8. Охарактеризуйте дітей зі сліпоглухонімотою. 

9. Охарактеризуйте дітей із поєднанням сенсорного та інтелектуального порушення. 

10. Напрямки корекційної роботи з дітьми із складними порушеннями. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 19, 24, 26, 28 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕФЕКТОЛОГІЇ. ДІТИ З 

ПОРУШЕННЯМИ АНАЛІЗАТОРІВ, МОВЛЕННЯ ТА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 

Тема. Вступ. Предмет і завдання дефектології. Поняття «норма» і «відхилення» в 

розвитку дитини. – 5 год. 

1. Скласти дефектологічний словник (протягом всього терміну вивчення дисципліни вести 

словник, записуючи основні терміни понятійно-категоріального апарату дефектології із понятійно-

термінологічних словників та текстів лекцій).  

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 26, 28 
 

Тема. Етіологія порушень психофізичного розвитку. – 3 год. 

1.Підготувати доповідь на тему: «Причини виникнення порушень психофізичного 

розвитку» (нозологія за вибором студента). 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 26, 28 
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Тема: Діти з порушеннями зору та слуху. – 5 год. 

1. Підготувати реферат на тему: «Компенсаторні можливості дітей з сенсорними 

порушеннями». 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 24, 26, 28 

 

Тема. Діти з порушеннями мовлення та опорно-рухового апарату. – 5 год. 

1. Заповнити таблицю (два мовленнєвих порушення на вибір студента): 

Порівняльна характеристика симптоматики мовленнєвих порушень 

Мовленнєве 

порушення 

Мовленнєва симптоматика Немовленнєва симптоматика 

   

 

2. Заповнити таблицю: 

Основні форми ДЦП 

 локалізація прояви рухових порушень 

Спастична диплегія   

Подвійна геміплегія   

Геміпаретична 

форма 

  

Гіперкінетична 

форма 

  

Атонічно-астатична 

форма 

  

 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 28 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА НЕРВОВОГО РОЗВИТКУ. ДІТИ З АУТИЗМОМ ТА 

СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. 

 

Тема. Діти з затримкою психічного розвитку. Реактивний стан і конфліктні 

переживання у дітей. Діти з психопатичними формами поведінки. – 6 год. 

1. Заповнити таблицю: 

Порівняльна характеристика основних порушень в розвитку 

 Психічний 

розвиток 

Мовленнєвий 

розвиток 

Сенсорний 

розвиток 

Сенсо-

моторний 

розвиток 

Емоційно-

вольова 

сфера 

затримка 

психічного 

розвитку 

     

реактивні стани      

конфліктні 

переживання 

     

психопатичні 

форми поведінки 

     

 

Рекомендована література: 2. 3, 6, 7, 9, 13, 15, 22. 24, 26 

 

Тема. Діти із розумовою відсталістю. Діти із захворюваннями нервової системи. – 4 
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год. 

1. Заповнити таблицю: 

Напрямки корекційної роботи при розумовій відсталості та захворюваннях нервової 

системи: 

 Напрямки корекційної роботи 

розумова відсталість  

захворювання нервової системи  

 

Рекомендована література: 2, 3, 6. 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28 

 

Тема. Діти з аутизмом та складними порушеннями. – 5 год. 

1. Підготувати міні-дослідження у вигляді презентації PowerPoint на одну із запропонованих 

тем (тема роботи на вибір студента):  

- Клінічні прояви аутизму 

- Клінічні прояви раннього дитячого аутизму 

- Клінічні прояви складних порушень 

- Клінічні прояви сліпоглухонімоти 

- Клінічні прояви розумової відсталості у поєднанні із сенсорними порушеннями   

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 19, 24, 26, 28 

 

Тема. Система освітніх послуг для дітей з порушеннями психофізичного розвитку – 3 

год. 

Написати реферат за поданим планом: 

1. Завдання провідних освітніх закладів для дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

2. Завдання соціально-реабілітаційних закладів для дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

Рекомендована література: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 26, 28 

 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і 

термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді  табл. 6.1.  

 

Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний 

контроль 

Бали 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕФЕКТОЛОГІЇ. ДІТИ З 

ПОРУШЕННЯМИ АНАЛІЗАТОРІВ, МОВЛЕННЯ ТА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

Тема. Вступ. Предмет і завдання дефектології. Поняття «норма» 

і «відхилення» в розвитку дитини. – 5 год. 

Тема. Етіологія порушень психофізичного розвитку. – 3 год. 

Тема: Діти з порушеннями зору та слуху. – 5 год. 

Тема. Діти з порушеннями мовлення та опорно-рухового апарату 

– 5 год. 

Практичне, 

модульний контроль, 

індивідуальне заняття, 

тестування 

5 

 

5 

5 

 

10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА НЕРВОВОГО РОЗВИТКУ. ДІТИ З АУТИЗМОМ ТА 

СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. 

Тема. Діти з затримкою психічного розвитку. Реактивний стан і 

конфліктні переживання у дітей. Діти з психопатичними 

формами поведінки. – 6 год. 

Практичне, 

модульний контроль, 

індивідуальне заняття, 

5 
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Тема. Діти із розумовою відсталістю. Діти із захворюваннями 

нервової системи. – 4 год. 

Тема. Діти з аутизмом та складними порушеннями. – 5 год. 

Тема. Система освітніх послуг для дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку – 3 год. 

тестування 5 

 

5 

 

5 

Разом за навчальним планом: 36 год. Разом:  45 балів 

 

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

(навчальний проект) 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності 

студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи дефектології» – це вид 

науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, відображає 

певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення 

навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, 

яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, 

практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: 

вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії 

оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 

Таблиця 7.1 

Критерії оцінювання ІНДЗ 

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 

№п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів за 

кожним 

критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань дослідження    4 

2. Складання плану реферату 3 

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 

результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 

стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 

розвитку даного питання. 

12 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

5 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 

роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 

додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 

3 

Разом 30 

 

Таблиця 7.2 

Шкала оцінювання ІНДЗ 

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
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Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 

системою 

Високий 25-30 Відмінно 

Достатній 18-24 Добре  

Середній 11-17 Задовільно 

Низький 1-10 Незадовільно 

 

Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни  «Основи дефектології»: 

1. Становлення та розвиток дефектології в Україні. 

2. Історія розвитку дефектології в зарубіжних країнах
1
. 

3. Загальна характеристика дітей з порушеннями зору. 

4. Корекційна робота з дітьми з порушеннями зору. 

5. Загальна характеристика дітей з порушеннями слуху. 

6. Корекційна робота з дітьми з порушеннями слуху. 

7. Загальна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 

8. Корекційна робота з дітьми з порушеннями мовлення. 

9. Профілактика порушень мовлення. 

10. Загальна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. 

11. Загальна характеристика дитячого церебрального паралічу. 

12. Корекційна робота з дітьми з церебральним паралічем. 

13. Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку. 

14. Загальна характеристика дітей із реактивними станами. 

15. Загальна характеристика дітей із психопатичними формами поведінки. 

16. Корекційна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку. 

17. Загальна характеристика дітей із розумовою відсталістю. 

18. Корекційна робота з дітьми із розумовою відсталістю. 

19. Загальна характеристика дітей із захворюваннями нервової системи. 

20. Загальна характеристика дітей із складними порушеннями. 

21. Корекційна робота з дітьми із складними порушеннями. 

22. Загальна характеристика дітей з аутизмом. 

23. Корекційна робота з дітьми з аутизмом. 

24. Вплив наркотичних речовин на народження дитини. 

25. Вплив лікарських препаратів на народження дитини. 

26. Вплив алкоголю на народження дитини. 

27. Вплив нікотину на народження дитини. 

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні 

навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи дефектології».  

Студент  може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   

 

VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи дефектології» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

                                                           
1
 Зарубіжна країна в тематиці ІНДЗ з дисципліни «Основи дефектології» на вибір студента. 
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Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  

контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  

Таблиця 8.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

Вид діяльності Бал ∑ балів 

1. Відвідування лекцій 1 8 х 1 = 8 

2. Відвідування практичних занять 1 6 х 1 = 6 

3. Виконання практичних занять 15 2 х 15 = 30 

4. Самостійна робота  5 9 х 5 = 45 

5. Виконання мод. контр. роботи 25 2 х 25 = 50 

6. Тестування 10 6 х 10 = 60 

7. ІНДЗ 30 30 

РАЗОМ БАЛІВ  229 

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТУ  224:100 = 2,29 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік. 

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

 

Таблиця 8.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 

Підсумкова кількість балів  

(max – 100) 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

 

1 – 34 

 

 

35 – 59 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

60 – 74 «задовільно» ED 

75 – 89 «добре» CB 

90 – 100 «відмінно» A 

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою 

оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.  

 

 Таблиця 8.3 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-

мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
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«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але 

у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих 

завдань. 

 

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних інформаційних 

технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: виконання практичних робіт. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 робоча навчальна програма; 

 навчальні посібники; 

 опорні конспекти лекцій; 

 схематична наочність; 

 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 

 

ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 
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